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Cynllun Gweithredu 2017 - 2021 
 
 

1. Trosolwg 
 
Mae’r Cynllun Gweithredu hwn ar gyfer 2017-2021 yn disgrifio’r prif weithgareddau a datblygiadau fydd wedi’u cyflawni  erbyn 31 Mawrth 2021 i 
gefnogi strategaeth y Llyfrgell, ‘Cof y Genedl: Llunio’r Dyfodol’. Bydd y pedair blynedd nesaf yn heriol yng nghyd-destun yr ansicrwydd sy'n gysylltiedig 
â lleihad mewn cyllid cyhoeddus.  Felly, fe fydd  hi  mor bwysig ag erioed i sicrhau bod y Llyfrgell yn parhau i gyflawni ei dyletswyddau statudol fel 
Llyfrgell Genedlaethol Cymru a chefnogi’r blaenoriaethau strategol a ddisgrifir gan Lywodraeth Cymru yn ei Chynllun Strategol ‘Symud Cymru Ymlaen 
2016-2021’. Mae hon yn rhaglen uchelgeisiol dros bedair blynedd i geisio sefydlu Llyfrgell Ddigidol Genedlaethol a datblygu gwaith cwmpasu i sefydlu 
fframwaith ar gyfer Archif Genedlaethol i Gymru.  Rydym yn ymrwymo i gyfrannu'n weithredol at fywyd diwylliannol Cymreig ac i annog cymunedau i 
ddathlu ein diwylliant a threftadaeth gyfoethog. Bydd cyflawni’r  Cynllun Gweithredu hwn yn llawn yn ddibynnol ar barhad y lefelau cyllid presennol 
gan Lywodraeth Cymru ynghyd â gallu’r Llyfrgell i gynyddu ei hincwm ychwanegol ei hun i £1 miliwn bob blwyddyn dros y cyfnod hwn o bedair 
blynedd. Sefydlwyd y Llyfrgell Genedlaethol gan bobl Cymru yn 1907 i sicrhau na chollid casgliadau cenedlaethol diwylliannol a hanesyddol unigryw 
Cymru a’u bod ar gael i bawb. Mae’r  gwerthoedd craidd hyn yr un mor bwysig heddiw mewn Cymru dra wahanol, a gwaith y Llyfrgell yn parhau i fod 
yr un mor hanfodol i fywyd y genedl. Nod y Cynllun Gweithredu hwn yw creu sylfaen ddiogel i weithgareddau fydd yn cyflawni gofynion statudol y 
Llyfrgell o dan Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) (2015) i sicrhau asedau diwylliannol unigryw Cymru nid yn unig er lles y genhedlaeth  
bresennol ond hefyd er lles cenedlaethau’r dyfodol. Mae'n rhaid i ni hefyd sicrhau bod y Llyfrgell ym mha bynnag beth mae'n ei wneud, yn gwneud 
cyfraniad cadarnhaol at lesiant byd-eang. 
 
Roedd blwyddyn olaf y strategaeth flaenorol ‘Gwybodaeth i Bawb’ wedi cydnabod yr angen, os gellid sicrhau’r adnoddau, i’r Llyfrgell ehangu ei 
chapasiti rheoli digidol er mwyn  cynnal ei stiwardiaeth o tua 20 miliwn o eitemau yn y casgliadau cenedlaethol. Nod y Cynllun Gweithredu hwn yw 
datblygu Llyfrgell Ddigidol Genedlaethol erbyn 2021, gweithredu rhaglen sgiliau ar gyfer ei staff, cynllunio fframwaith ar gyfer Archif Genedlaethol i 
Gymru a dyblu nifer yr eitemau digidol i 10 miliwn erbyn 2021. Ei nod canolog yw cynnal y gwerthoedd craidd sydd yn Siarter y Llyfrgell i gasglu, 
gwarchod, a rhoi mynediad at ddiwylliant a hanes Cymru i’r genhedlaeth bresennol a chenedlaethau’r dyfodol. Drwy wneud hynny rydym yn 
cydnabod pwysigrwydd cyrraedd cynulleidfaoedd newydd, yn enwedig rhai mewn rhannau difreintiedig o Gymru, ac mae’r Cynllun Gweithredu yn 
dangos ymrwymiad cryf i gefnogi mentrau fel Rhaglen Gyfuno: Creu cyfleoedd drwy ddiwylliant i ddefnyddio diwylliant fel cyfrwng i ddarparu 
cyfleoedd a phosibiliadau bywyd newydd. Bydd y Strategaeth Ymgysylltu Allanol yn canolbwyntio ar ddarparu gweithgareddau ar draws Cymru, yn 
ogystal ag yn Aberystwyth, drwy weithio ag awdurdodau lleol a’r trydydd sector i gynyddu ymwybyddiaeth o gasgliadau a gwasanaethau’r Llyfrgell. 
Yn yr un modd mae gan y Llyfrgell gyfraniad pwysig i'w wneud i dwf economaidd canolbarth Cymru a bydd yr ymdrechion yn parhau drwy'r 
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Strategaeth Ymgysylltu Allanol i ddenu ymwelwyr i fwynhau eu hymweliad fel rhan o strategaeth gyrchfan gyda sefydliadau eraill. Bydd rhaglen 
gyfalaf fawr wedi’i hariannu gan Lywodraeth Cymru’n cwblhau’r gwelliannau angenrheidiol i roi sylw i ddiffygion yr adeilad ac i ehangu a gwella ein 
capasiti i storio ein casgliadau. Bydd y cynnig arloesol i sefydlu Archif Ddarlledu Genedlaethol mewn partneriaeth â BBC Cymru yn trawsnewid 
mynediad at ein casgliadau o ddelweddau symudol ac yn gyfle i ni weithio gyda phartneriaid ar draws Cymru. Mae’r Llyfrgell wedi bod yn sefydliad 
ymchwil pwysig erioed, sydd wedi arloesi dulliau ymchwil ac ysgolheictod newydd. Mae rhoi mynediad at y miliynau o eitemau a gedwir yng 
nghasgliadau’r Llyfrgell yn rhan graidd o waith y Llyfrgell, ac yn gynyddol bydd gwella mynediad at gopïau digidol yn flaenoriaeth ar gyfer y Cynllun 
Gweithredu. Er mwyn rheoli llif y gwaith digidol rhaid canolbwyntio ar gatalogio, rheoli hawliau a gosod seilwaith cadarn. Dros y cyfnod hwn o bedair 
blynedd bydd angen ailwampio’n sylweddol y ffordd y mae holl adrannau’r Llyfrgell yn gweithio gyda’i gilydd, dan arweiniad y Grŵp Cyflawni  a’r Tîm 
Gweithredol. 
 
Mae’r her o ddarparu agenda uchelgeisiol yn un barhaus a bydd y Strategaeth Codi Incwm yn canolbwyntio ar dair ffrwd waith sef cynyddu incwm 
masnachol, ymgeisio am grantiau sy’n arwain at ddeall ein casgliadau’n well, a datblygu perthnasau sy’n arwain at gynnydd mewn rhoddion 
elusennol. Mae’r Cynllun Gweithredu yn cymryd yn ganiataol y bydd y Cymorth Grant blynyddol gan Lywodraeth Cymru yn parhau dros y pedair 
blynedd fel y gallwn gynllunio ein sefyllfa ariannol yn effeithiol. Bydd sefydlu’r bartneriaeth strategol i ddatblygu Cymru Hanesyddol, rhwng y 
Llyfrgell, Cadw, Amgueddfa Cymru a Chomisiwn Brenhinol Henebion Cymru (CBHC) yn rhoi cyfle i ni ddarparu gwasanaethau a gweithgareddau 
penodol yn fwy effeithiol.  
 
Mae’r Llyfrgell, o’r cychwyn cyntaf, wedi bod yn ffodus o'i gweithlu ymroddedig a medrus. Mae’r lleihad diweddar o 30% yn nifer y staff yn golygu y 
bydd angen rheoli’r sefyllfa’n ofalus dros y pedair blynedd nesaf. Drwy weithio â’n Cyngor Partneriaeth, bydd angen i ni ddarparu rhaglen sgiliau, 
Strategaeth Pobl a Chynllun Datblygu’r Gweithlu i sicrhau ein bod yn cadw ac yn ehangu ein harbenigedd ynghyd â sgiliau newydd, a hefyd yn mynd 
i’r afael â chynllunio olyniaeth a rheoli talent gyda’r cyllid sydd ar gael i ni. Bydd y pedair blynedd nesaf felly’n gyfnod hynod bwysig yn hanes y 
Llyfrgell, lle fyddwn yn manteisio ar botensial technoleg ddigidol ar draws ein holl weithgareddau rheoli.   
 

2. Ein Darpariaeth Statudol 
 
O dan ei Siarter a deddfwriaeth berthnasol, mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru’n gweithredu fel Llyfrgell Adnau Cyfreithiol yn y DU wrth gasglu a 
diogelu deunyddiau’n ymwneud â Chymru a’i phobl, a phobl Geltaidd eraill, er mwyn rhoi mynediad atynt i genedlaethau presennol a 
chenedlaethau’r dyfodol. Wrth gwrdd â’i hamcanion elusennol mae’r Llyfrgell yn ceisio darparu gwasanaethau rhagorol er budd i’r cyhoedd, gan 
gynnwys y rhai sy’n ymroi i ymchwil a dysg. Mae Atodiad 3 yn disgrifio dyletswyddau penodol y Llyfrgell i ddarparu ei gwasanaethau o dan y Siarter 
Frenhinol, a ddiwygiwyd yn 2006. Rydym hefyd yn ganolfan adneuo swyddogol ar gyfer cofnodion cyhoeddus gyda chyfrifoldeb i weithio gyda 
Llywodraeth Cymru a’r Archif Genedlaethol (TNA: The National Archives) i storio a sicrhau bod y casgliadau sylweddol hyn ar gael i bobl. Fel Corff a 
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Noddir gan Lywodraeth Cymru a Sefydliad Diwylliannol Cenedlaethol, mae gennym gyfrifoldeb i sicrhau ein bod yn cyflawni blaenoriaethau 
Llywodraeth Cymru, a amlinellir yn y Llythyr Cylch Gorchwyl blynyddol, yn llwyddiannus. 
 

3. Ein Gwerthoedd Craidd 
 

• Byddwn yn darparu gwasanaeth rhagorol i’n holl ddefnyddwyr. 
• Byddwn yn effeithiol ac effeithlon wrth reoli ein hadnoddau.  
• Byddwn yn atebol i’n Bwrdd Ymddiriedolwyr, ein rheoleiddwyr ac i'n cyllidwyr. 
• Byddwn yn rhannu ein casgliadau a gwybodaeth mor eang â phosib gyda phobl Cymru a thu hwnt. 
• Byddwn yn cynnal cyfleusterau archifo o ansawdd uchel sy’n cwrdd â safonau rhyngwladol gan fanteisio ar bob cyfle i ddiwallu’r angen am 

gadwedigaeth  ddigidol. 
• Byddwn yn parchu amrywedd  ym mhob perthynas oddi mewn a’r tu allan i’r sefydliad, yn gweld gwerth ein staff a datblygu diwylliant o 

fentora. 
 

4. Ein Blaenoriaethau Strategol 
 
Mae ‘Cof y Genedl: Llunio’r Dyfodol 2017-2021’ yn adnabod pum amcan strategol i gwrdd â’r cyfrifoldebau statudol a’r amcanion strategol a osodwyd 
gan Lywodraeth Cymru a Bwrdd yr Ymddiriedolwyr. Mae’r Cynllun Strategol hwn yn adeiladu ar yr hyn a gyflawnodd y strategaeth flaenorol, 
‘Gwybodaeth i Bawb 2014-2017’ o ran trawsnewid sut y rheolir ac y darperir gwasanaethau i gwrdd ag anghenion defnyddwyr digidol oherwydd, yn 
gynyddol, mae mwyfwy o adnoddau ac ymdrechion y Llyfrgell yn canolbwyntio ar wneud y mwyaf o fanteision darparu digidol. Nid yw’r dull hwn yn 
dibrisio pwysigrwydd parhau i ofalu am ein casgliadau presennol o tua 20 miliwn o eitemau a chyflawni cydbwysedd effeithiol rhwng buddsoddi 
mewn darpariaeth ddigidol a sicrhau y cyflenwir ein stiwardiaeth arbenigol o drysorau diwylliannol a threftadol Cymru. Mae sgiliau ac ymrwymiad ein 
staff yn rhan eithriadol bwysig o’n blaengynllunio a byddwn yn chwilio'n gyson am bob cyfle i weithio gyda’n Cyngor Partneriaeth i weithredu 
rhaglenni sgiliau a rheoli talent sy’n cadw arbenigedd a phrofiad, o fewn y gyllideb sydd ar gael i ni. 
 
Wrth gwrdd â blaenoriaethau Llywodraeth Cymru hyd at 2021, bwriadwn gynllunio ein rhaglen waith dros gyfnod o bedair blynedd wedi’i hategu gan 
gynlluniau gweithredu blynyddol manwl. Mae’r cynlluniau hyn yn rhagdybio y bydd gennym setliad ariannol sefydlog. Ar ben y gwaith parhaus o 
ddarparu’r gweithgareddau craidd, bydd y cyfnod wedi’i nodweddu gan raglen o welliannau cyfalaf sylweddol, y cynnig uchelgeisiol i sefydlu Llyfrgell 
Ddigidol Genedlaethol a chwmpasu fframwaith ar gyfer Archif Genedlaethol, i ddyblu nifer yr eitemau digidol i 10 miliwn, i symud ymlaen gydag 
Archif Ddarlledu Genedlaethol fel rhan o bartneriaeth strategol â BBC Cymru a chefnogi ein gweithlu, ochr yn ochr â’n Cyngor Partneriaeth.  Bydd 
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cyflymder a graddfa'r darparu'n dibynnu ar yr adnoddau fydd gennym ac ein gallu i sicrhau cyllid ychwanegol. 
 
Bod yn Warchodwyr Rhagorol o’n Casgliadau:  Fel llyfrgell ymchwil fwyaf Cymru, ni yn ogystal yw unig Lyfrgell Adnau Cyfreithiol Cymru ac rydym yn 
gweithio yn agos â’r  5 Llyfrgell Adnau Cyfreithiol cyfatebol yn y DU ac Iwerddon. O dan y Ddeddf Llyfrgelloedd Adnau Cyfreithiol (2003), mae Llyfrgell 
Genedlaethol Cymru'n gallu gofyn am gopi o bob llyfr a gyhoeddir yn y DU, ac mae hyn wedi’i ymestyn ers 2013 i gynnwys deunydd di-brint 
electronig. Dros y can mlynedd diwethaf mae casgliadau gwreiddiol y Llyfrgell wedi ehangu o ganlyniad i bwerau adnau cyfreithiol, rhoddion a thrwy 
brynu. Maent bellach yn cynnwys yr Archif Sgrin a Sain Genedlaethol, y Casgliad Ffotograffiaeth Cenedlaethol ac Archif Wleidyddol Cymru. Yr ydym 
bellach yn cydweithio gyda Chynulliad Cenedlaethol Cymru er mwyn gwarchod cofnodion y Cynulliad, a byddwn yn cydweithio gyda Llywodraeth 
Cymru i gyflawni astudiaeth gwmpasu i sefydlu fframwaith ar gyfer Archif Genedlaethol i Gymru. Bydd gwella rheolaeth ddigidol ein casgliadau yn 
gofyn am fuddsoddiad mewn systemau catalogio, gwybodaeth a mynediad. Bwriadwn barhau i gwrdd â safonau rhyngwladol ar reoli archifau, 
cofnodion llyfryddol, cadwraeth, gwarchodaeth a chadwedigaeth ddigidol mewn amgylchedd sy’n newid. Byddwn hefyd yn datblygu mwy o 
weithgareddau hyrwyddo a dehongli er mwyn gwella dealltwriaeth ac ennyn diddordeb cynulleidfaoedd newydd yn ein casgliadau, gan ehangu ar ein 
rhaglen wirfoddoli nodedig, yn enwedig i wirfoddolwyr digidol. Byddwn yn datblygu ein Harchif Cerddoriaeth Genedlaethol ymhellach a datblygu 
trafodaethau â Phrifysgol Bangor a phrifysgolion eraill gyda'r nod o gydweithio i gynnig ysgoloriaethau i fyfyrwyr ym maes cerddoriaeth Cymru. 

 
Diogelu Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol: Gan sicrhau ein bod yn cwrdd â’n dyletswyddau statudol o dan saith nod y Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol (Cymru), byddwn yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru i ddarparu’r blaenoriaethau strategol a amlinellwyd yn ein Llythyr Cylch Gorchwyl 
blynyddol. Yn y tymor byr byddwn yn cwblhau cynllun i weithredu argymhellion adroddiad  Swyddfa Archwilio Cymru  ar Lywodraethiant a 
Pherfformiad Llyfrgell Genedlaethol Cymru (2016) a chynnal gweithgareddau er mwyn cadw achrediad Safon Rhagoriaeth Gwasanaeth Cwsmeriaid y 
Llyfrgell a’n statws fel un o Atyniadau Ymwelwyr Seren Aur Croeso Cymru.  Byddwn yn parhau i hyrwyddo ac annog defnyddio’r Gymraeg yn ein holl 
weithgareddau mewnol ac allanol ac yn cydymffurfio â’n dyletswyddau statudol i gyflawni Safonau’r Gymraeg a gytunwyd â Chomisiynydd y Gymraeg. 
Byddwn hefyd yn frwd ein cefnogaeth o ddatblygu gwasanaethau dwyieithog ar draws y sector cyhoeddus. Mae ansawdd ein gwasanaethau’n 
dibynnu ar gefnogi staff medrus ac ymroddedig. Byddwn yn mynd ati i ddatblygu Strategaeth Pobl gan weithio â’n Cyngor Partneriaeth i gynnal a 
datblygu sgiliau arbenigol pob cyfle a gawn. Byddwn hefyd yn annog dull cynaliadwy o reoli ein hystâd ac yn cyfrannu at weithredu’r egwyddorion 
cadwraeth cenedlaethol, gan sicrhau bod ein casgliadau’n cael eu cynnal yn unol â safonau rhyngwladol. 

 
Sicrhau Mynediad Hir Dymor i’r Casgliadau Cenedlaethol: Bydd y pedair blynedd nesaf yn gyfle i ni drawsnewid sut y rheolir ein heitemau digidol a 
sefydlu a rheoli’r Llyfrgell Ddigidol Genedlaethol yn ogystal â chynllunio  fframwaith ar gyfer Archif Genedlaethol gyda chyfrifoldebau statudol, yn 
seiliedig ar seilwaith cydlynol ac egwyddorion proffesiynol, fel strategaeth hirdymor. Byddwn yn datblygu cyfleoedd i wella perfformiad, a sut y 
darperir, ein systemau gwybodaeth drwy gydweithredu â Fforwm Llyfrgelloedd Addysg Uwch Cymru (WHELF) ac aelodau o brosiect System Rheoli 
Llyfrgelloedd Cyhoeddus Cymru Gyfan. Byddwn yn parhau i foderneiddio ein gwasanaethau digidol er mwyn hwyluso’r gwaith o ddarganfod, cael 
mynediad at ein casgliadau a defnyddio ein casgliadau ar ein gwefan a thrwy adnoddau electronig yn ein hystafelloedd darllen a phwyntiau mynediad 
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o bell. Byddwn yn sefydlu’r Archif Ddarlledu Genedlaethol erbyn 2021 gan weithio mewn partneriaeth â BBC Cymru a darlledwyr eraill, gyda  
mynediad digidol i’r holl archif ar gael mewn pedair canolfan ar draws Cymru unwaith y bydd cyllid wedi ei sicrhau. Mae gennym rôl arweiniol er 
mwyn darparu Polisi Cadwedigaeth Ddigidol Cenedlaethol, gan arwain ar y ddarpariaeth o ddatrysiad cadwedigaeth ddigidol Cymru-gyfan ar gyfer y 
sector cyhoeddus Cymreig a chwblhau Strategaeth Cadwraeth Genedlaethol. Bydd hwn yn drobwynt i’r Llyfrgell wrth i ni symud ymlaen gyda 
chyfleoedd newydd a chyflawni canlyniadau drwy weithio gyda’n partneriaid strategol. 
 
Bod yn Ganolog i Fywyd Diwylliannol y Genedl: Rydym yn cydnabod y bydd angen i ni barhau i ehangu ein Strategaeth Estyn Allan ac Ymgysylltu sy'n 
gysylltiedig â'r Rhaglen Gyfuno: Creu cyfleoedd drwy ddiwylliant, a’i darparu mewn ardaloedd Partneriaeth Cyfuno. Bydd ffocws penodol ar gefnogi 
gweithgareddau dwyieithog yn Sir Gâr ac yng Ngwynedd. Byddwn yn datblygu’r rhaglenni Campwaith Mewn Ysgol hynod lwyddiannus, sy’n mynd â’n 
trysorau i mewn i’r ystafell ddosbarth, ac yn cynyddu lefel ein cyfraniad i weithgareddau’r Rhaglen Gyfuno.  Byddwn yn gweithio’n gyson â Cadw, 
Amgueddfa Cymru, Cyngor Brenhinol Henebion Cymru a’r Undebau Llafur i sefydlu’r bartneriaeth strategol Cymru Hanesyddol erbyn mis Gorffennaf 
2017 ac yn parhau i ddatblygu ffyrdd arloesol o gryfhau ein darpariaeth o wasanaethau diwylliannol a threftadaeth, o ddatblygu sgiliau yn y sector a 
gwneud y sector yn fwy gwydn i’r cwtogi parhaus ar arian cyhoeddus. Byddwn yn datblygu pedair canolfan ddigidol yn Aberystwyth, Wrecsam, 
Caerfyrddin a Chaerdydd i roi mynediad i archif ddarlledu gyfan BBC Cymru ac yn datblygu’r Archif Ddarlledu Genedlaethol gan weithio gyda BBC 
Cymru a darlledwyr eraill erbyn 2021, os gallwn sicrhau cyllid. Byddwn yn parhau i ehangu ein strategaethau marchnata ac ymgysylltu â defnyddwyr, 
ac yn cefnogi Blwyddyn y Chwedlau yn 2017 a Blwyddyn y Môr yn 2018 i gynyddu nifer y bobl sy’n defnyddio ein gwasanaethau a’r cymorth a roddwn 
i sefydliadau diwylliannol eraill. 

 
Sicrhau Gwydnwch Hirdymor: Y flaenoriaeth bwysicaf i ni dros y pedair blynedd fydd gweithredu strategaeth codi incwm hirdymor a cheisio cynyddu 
ein hincwm masnachol, grantiau a'n rhoddion i godi £1 miliwn bob blwyddyn erbyn 2021. Cyfyngir ar ein gallu i gynllunio’n hyderus ar gyfer y pedair 
blynedd gan y ffaith na allwn ond cario 2% o arian drosodd sy’n atal y Llyfrgell rhag cronni arian cyhoeddus i helpu i reoli’r risgiau ariannol a hefyd gan 
y dyraniad Cymorth Grant blynyddol gan Lywodraeth Cymru. Byddwn yn cwblhau rhaglen o welliannau cyfalaf sylweddol wedi'i hariannu gan 
Lywodraeth Cymru, er mwyn mynd i’r afael â materion adeiladol sydd taer angen sylw erbyn 2018 ac i wella profiad yr ymwelydd, gan arwain at 
Gynllun Rheoli Asedau hirdymor erbyn 2020. Byddwn yn parhau i fonitro ystâd y Llyfrgell a chynllunio ar gyfer anghenion storio casgliadau, ac yn ei 
rheoli’n gynaliadwy lle caniateir adnoddau. Bydd cefnogi ein staff yn elfen hanfodol o ddarparu ein Cynllun Strategol nesaf a byddwn yn datblygu 
Cynllun Strategol ar gyfer Datblygu’r Gweithlu erbyn 2018 ar gyfer y tymor canolig i dymor hir, drwy weithio â’n Cyngor Partneriaeth. 
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5. Darparu Allbynnau a Chanlyniadau 
 
Mae’r Llyfrgell Genedlaethol yn cyflawni swyddogaeth unigryw a hynod bwysig i bobl Cymru a thu hwnt. Byddwn yn annog ein staff i fod yn arloesol a 
chreadigol ac i chwilio am ffyrdd newydd o ddarparu mynediad at ein casgliadau. Mae gan staff y Llyfrgell brofiad helaeth o reoli digidol a darganfod 
adnoddau digidol. Byddwn yn defnyddio’r arbenigedd hwn i sefydlu’r Llyfrgell Ddigidol Genedlaethol erbyn 2021, drwy weithio â gwasanaethau 
llyfrgell ac archif eraill yng Nghymru, i gydweithio gyda Llywodraeth Cymru i gwblhau gwaith cwmpasu cychwynnol i ddatblygu fframwaith ar gyfer 
Archif Genedlaethol i Gymru, sefydlu'r Archif Ddarlledu Genedlaethol mewn partneriaeth â'r BBC, datblygu datrysiad ar gyfer cadwedigaeth ddigidol 
i’r sector cyhoeddus yng Nghymru, datblygu ein gweithgareddau estyn allan ac addysgol ymhellach i gefnogi rhaglenni cenedlaethol, a chefnogi 
datblygu gwasanaethau cyhoeddus dwyieithog.  
  
Erbyn 2021, anelwn at: 

• Barhau i ddarparu ein gwasanaethau a'n gweithgareddau craidd fel Llyfrgell Adnau Cyfreithiol cenedlaethol ar yr amod y bydd ein grant gan 
Lywodraeth Cymru yn parhau’n sefydlog dros y pedair blynedd; 

• Parhau i ddarparu ein dyletswyddau statudol i gyflawni Safonau’r Gymraeg a gytunwyd â Chomisiynydd y Gymraeg;  
• Cynnal Achrediad Gwasanaeth Archifau i gadw statws y Llyfrgell fel Man Adnau Cofnodion Cyhoeddus; 
• Sefydlu Partneriaeth Strategol gyda Cadw, Amgueddfa Cymru, Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru a’r Undebau Llafur i ddatblygu Cymru 

Hanesyddol erbyn Gorffennaf 2017; 
• Gweithredu strategaeth gychwynnol i ddarparu gofynion statudol  Deddf Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) erbyn Rhagfyr 2017; 
• Cwblhau Archwiliad Sgiliau a Rhaglen Ddatblygu, a gweithredu Strategaeth Pobl a Chynllun Datblygu’r Gweithlu erbyn 2018; 
• Cwblhau adroddiad cychwynnol ar sefydlu Archif Genedlaethol i Gymru erbyn 2019; 
• Cymryd rôl arweiniol i weithredu Strategaeth Cadwedigaeth Ddigidol Genedlaethol i Gymru erbyn 2019; 
• Parhau i gyfrannu adnoddau addysgol digidol ar Hwb, darparu rhaglen Casgliad y Werin Cymru mewn partneriaeth, a chefnogi'r gwaith o 

ddarparu Rhaglen Cymru'n Cofio 1914-1918, a chynyddu ein hallbwn o fewn y rhaglenni yma o 10% erbyn 2019; 
• Gwella'r isadeiledd technegol a chynnwys y Bywgraffiadur Cymreig Ar-lein, gan weithio mewn partneriaeth â'r Ganolfan Uwchefrydiau 

Cymreig a Cheltaidd erbyn 2019; 
• Cwblhau rhaglen gyfalaf fawr a datblygu Cynllun Rheoli Asedau newydd erbyn 2020; 
• Cynyddu ein hincwm masnachol i £1 miliwn y flwyddyn erbyn 2021; 
• Dyblu ein defnydd digidol i 3 miliwn o ymweliadau erbyn 2021; 
• Dyblu nifer yr eitemau digidol i 10 miliwn erbyn 2021; 
• Cynyddu ein gwaith estyn allan ac ymgysylltu ar gyfer y Rhaglen Gyfuno o 20% erbyn 2021; 
• Datblygu perthynas strategol â BBC Cymru, S4C ac ITV Wales i warchod a rhoi mynediad at ddeunyddiau darlledu drwy’r Archif Ddarlledu 
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Genedlaethol erbyn 2021; 
• Cadw ein hachrediad Rhagoriaeth mewn Gwasanaeth Cwsmer a Safon Aur Croeso Cymru tan 2021; 
• Parhau i ymestyn ein strategaethau marchnata ac ymgysylltu gyda defnyddwyr, gan gefnogi'r Flwyddyn Chwedlau yn 2017 a Blwyddyn y Môr 

yn 2018, a chodi'r nifer o ymwelwyr i’r Llyfrgell a’r nifer sydd yn cymryd rhan mewn gweithgareddau o 15% erbyn 2021; 
• Parhau i weithio gyda Wikimedia UK i ddatblygu a gwreiddio ymgysylltu digidol gyda’n cynnwys agored ar Wicipedia a llwyfannau trydydd 

parti eraill er mwyn cynyddu nifer y bobl sy'n gweld cynnwys y Llyfrgell i 250 miliwn erbyn 2021 a chyfrannu'n gyson at ddatblygu cynnwys yn 
y Gymraeg ar Wicipedia. 

 
 

5.1    Bod yn Warchodwyr Rhagorol o’n Casgliadau 

 
5.1.1 Byddwn yn cynnal ein pwrpas craidd a ddisgrifir yn Siarter y Llyfrgell i gasglu, gwarchod a rhoi mynediad at bob math o wybodaeth 

gofnodedig, yn enwedig am Gymru a phobl Cymru a phobl Geltaidd eraill er budd y cyhoedd, gan gynnwys y rhai sy'n ymroi i ymchwil a dysg. 
Byddwn yn parhau i gasglu a chadw dros 20 miliwn o eitemau printiedig, cyfryngau electronig, deunyddiau archif, mapiau, celf, sain a 
delweddau symudol ac yn darparu mynediad effeithiol ac effeithlon i ddefnyddwyr yn y Llyfrgell ac ar y we. Byddwn yn ceisio dyblu nifer yr 
eitemau digidol i 10 miliwn erbyn 2021. 

5.1.2 Byddwn yn parhau i ddarparu gofynion statudol y Ddeddf Llyfrgelloedd Adnau Cyfreithiol (2003) a byddwn yn cyfrannu at waith y 
Llyfrgelloedd Adnau Cyfreithiol i adnabod a hwyluso’r trawsnewid deunydd cyhoeddedig o fersiwn print i fersiwn electronig yn unol â 
Rheoliadau Llyfrgelloedd Adnau Cyfreithiol (Gwaith Di-Brint) 2013. Byddwn yn cyfrannu yn ogystal at waith y Grŵp Gweithredu Adolygu 
Adnau Cyfreithiol y DU i adolygu’r rheoliadau. Byddwn yn agor pwynt mynediad cyhoeddus newydd yng Nghaerdydd ar gyfer Adnau 
Cyfreithiol Di-Brint (Electronig) erbyn Gorffennaf 2017. Byddwn yn parhau i weithio gyda chyhoeddwyr yng Nghymru i gasglu a darparu 
mynediad at ddeunyddiau printiedig ac electronig sy’n berthnasol i Gymru. 

5.1.3 Byddwn yn chwilio’n gyson am gyfleoedd i godi ymwybyddiaeth o’n casgliadau a’n gweithgareddau gan ddatblygu cynlluniau penodol ar 
gyfer pob adran yn cynnwys defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol a sianeli YouTube, i dynnu sylw at ‘Dyma pwy ydyn ni’ a ‘Dyma'r hyn ydyn 
ni’n ei wneud’. 

5.1.4 Trwy ein rhaglen ddigido, byddwn yn gweithio gyda phrifysgolion blaenllaw yng Nghymru a thu hwnt yn cefnogi prosiectau ymchwil 
dyniaethau digidol sy’n darparu ffyrdd newydd o ddehongli ein casgliadau ar gyfer ystod eang o gynulleidfaoedd. Byddwn yn ceisio cynyddu 
ein gweithgareddau ymchwil o 15% erbyn 2021. 

5.1.5 Byddwn yn ehangu ein Rhaglen Gwirfoddoli drwy weithio â’r Cyngor Partneriaeth, gan ymgorffori llwyfan torfoli i gynnig mwy o gyfleoedd i 
wirfoddolwyr digidol.  Byddwn yn ceisio cynyddu nifer y gwirfoddolwyr a gefnogir yn ôl i’r gweithle ac addysg o 20% erbyn 2021. 
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5.1.6 Byddwn yn darparu egwyddorion cadwraeth genedlaethol, drwy weithio â rhanddeiliaid eraill, erbyn 2020. 
5.1.7 Byddwn yn parhau i wneud ein hadnoddau’n weladwy yn genedlaethol a byd eang trwy gyfrannu data i ffynonellau llyfryddol eraill fel OCLC 

WorldCat, SUNCAT, CERL a chynyddwyr data pwysig eraill yn ogystal ag ymchwilio cyfleodd i ddatblygu ffyrdd o fynediad trwy ddata sy’n 
gysylltiedig. 

5.1.8 Byddwn yn sefydlu rhaglen datblygu sgiliau effeithiol ar gyfer ein staff, gan gynnwys sgiliau proffesiynol arbenigol, gwasanaethau wynebu’r 
cwsmer a gwasanaethau cadwraeth a gwarchodaeth. 

5.1.9 Byddwn yn datblygu ein Harchif Gerddorol Genedlaethol ymhellach drwy gatalogio archif Meredydd Evans a Phyllis Kinney a chynnal trafodaethau 
gyda Phrifysgol Bangor a phrifysgolion eraill gyda’r bwriad o fedru cynnig ysgoloriaethau ar y cyd i fyfyrwyr ym maes cerddoriaeth. 

 
 
 

5.2      Cyfrannu at Lesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 

 
5.2.1 Byddwn yn llwyddo i ddarparu blaenoriaethau Llywodraeth Cymru am ein Cymorth Grant, fel y rhestrir yn ein Llythyr Cylch Gorchwyl 

blynyddol. 
5.2.2 Byddwn yn llwyddo i gyflawni ein cyfrifoldebau statudol o dan y saith nod yn y Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) ac yn 

gweithio gyda phartneriaid eraill i rannu arferion gorau a gwerthuso ein perfformiad. 
5.2.3 Byddwn yn parhau i hyrwyddo ac annog defnyddio’r Gymraeg yn ein holl weithgareddau mewnol ac allanol ac yn cydymffurfio â’n 

dyletswyddau statudol i gyflawni Safonau’r Gymraeg a gytunwyd â Chomisiynydd y Gymraeg. Byddwn hefyd yn frwd ein cefnogaeth o 
ddatblygu gwasanaethau dwyieithog ar draws y sector cyhoeddus. 

5.2.4 Byddwn yn cynnal ein gweithgareddau i gadw achrediad Safon Rhagoriaeth Gwasanaeth Cwsmer y Llyfrgell a’n statws fel un o Atyniadau 
Ymwelwyr Seren Aur Croeso Cymru. 

5.2.5 Byddwn yn mynd ati i ddatblygu Strategaeth Pobl gan weithio â’n Hundebau Llafur i gynnal a datblygu sgiliau arbenigol. Byddwn yn cynllunio 
olyniaeth a chreu cronfa dalentau i gadw arbenigedd, gan geisio manteisio ar raglenni sgiliau cenedlaethol lle gallwn wneud hynny. 

5.2.6 Byddwn yn sicrhau bod ein gweithgareddau cadwraeth a gwarchodaeth yn unol ag arferion gorau rhyngwladol o ran darparu mynediad 
hirdymor i'n casgliadau, cynnal ein lefel bresennol o ran canran yr eitemau sydd mewn cyflwr sefydlog ac oriau cadwraeth. Byddwn yn 
parhau i ddarparu amodau amgylcheddol a chyfleusterau storio sy'n cydymffurfio â safonau rhyngwladol ac yn ymyrryd i atal cyflwr yr 
eitemau rhag dirywio lle bo angen, gan gynnal y lefel bresennol o ran canran yr eitemau sy’n cael eu storio o dan amodau amgylcheddol 
priodol. 
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5.2.7 Byddwn yn mabwysiadu dull cynaliadwy o reoli ystâd y Llyfrgell gan wneud gwelliannau pan fydd adnoddau ar gael. 
5.2.8 Byddwn yn cwblhau cynllun i weithredu argymhellion Adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru ar Lywodraethiant a Pherfformiad Llyfrgell 

Genedlaethol Cymru (2016) erbyn Medi 2017. 
5.2.9 Byddwn yn arwain ar ddatblygu a gweithredu Strategaeth Cadwedigaeth Ddigidol Genedlaethol erbyn 2019. Bydd y gwasanaeth yn galluogi’r 

warchodaeth, a mynediad i, asedau digidol sy’n cael eu creu a’u cadw gan sefydliadau Cymreig. 
5.2.10 Byddwn yn cadw Achrediad Gwasanaeth Archifau i gadw statws y Llyfrgell fel Man Adneuo ar gyfer Cofnodion Cyhoeddus. 
 

 

5.3      Sicrhau Mynediad Hir Dymor i’r Casgliadau Cenedlaethol 

 
5.3.1 Byddwn yn gweithio’n gydweithredol i sefydlu a rheoli’r Llyfrgell Ddigidol Genedlaethol erbyn 2021, ar sail seilwaith cydlynol ac 

egwyddorion proffesiynol, fel strategaeth hirdymor. Byddwn yn datblygu cyfleoedd i wella perfformiad a'r ffordd y darperir ein systemau 
gwybodaeth wrth i gonsortia o lyfrgelloedd prifysgol yng Nghymru gyd-gaffael yr un system rheoli llyfrgell. Byddwn hefyd yn hwyluso 
cyfleoedd i gael partneriaeth â phrosiect System Rheoli Llyfrgelloedd Cyhoeddus Cymru Gyfan ac yn parhau i ddarparu arweinyddiaeth 
strategol ar y datblygiad o wasanaethau digidol ar gyfer llyfrgelloedd cyhoeddus ac yn gweithio’n agos gyda phartneriaethau er mwyn 
sicrhau gwasanaeth rhagorol i bobl Cymru. 

5.3.2 Byddwn yn parhau i foderneiddio ein gwasanaethau digidol er mwyn hwyluso’r gwaith o ddarganfod, cael mynediad at a defnydd o’n 
casgliadau ar ein gwefan a thrwy adnoddau electronig yn ein hystafelloedd darllen a phwyntiau mynediad o bell. Byddwn yn ceisio dyblu 
nifer yr ymweliadau ar-lein blynyddol i 3 miliwn erbyn 2021 ac ennill sgôr boddhad defnyddwyr o 95%. 

5.3.3 Byddwn yn cyflawni astudiaeth gwmpasu erbyn 2019, gan gydweithio gyda Llywodraeth Cymru, i adnabod fframwaith gyda dyletswyddau 
statudol ar gyfer sefydlu Fframwaith ar gyfer Archif Genedlaethol i Gymru.  

5.3.4 Byddwn yn sicrhau bod ein rhaglen ddigido’n cynnwys ystod o gynnwys yn Gymraeg i gefnogi addysg ac adnoddau dysgu ynghyd ag amcan 
polisi Llywodraeth Cymru o gynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg i filiwn erbyn y flwyddyn 2050. 

5.3.5 Byddwn yn sefydlu gwasanaeth digido ar gais effeithiol i ddefnyddwyr erbyn 2019 lle bydd materion hawlfraint yn caniatáu, gan adennill y 
gost o gynhyrchu'r copi. 

5.3.6 Byddwn yn anelu at sefydlu Ystorfa Ddigidol Genedlaethol erbyn 2021 ar gyfer gwybodaeth ddigidol yn ein gofal, fel rhan o gynllun polisi 
hirdymor. 

5.3.7 Byddwn yn ymchwilio i gyflwyno gwasanaethau darparu digidol newydd lle gall defnyddwyr ddefnyddio uwch-wasanaeth drwy dalu, er 
mwyn adennill y gost o’u darparu, ond gydag ymrwymiad o hyd i ddarparu ein gwasanaeth ymholiadau presennol sy’n ddi-dâl. 
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5.3.8 Byddwn yn gweithio mewn partneriaeth â’r Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd i wella a mireinio’r Bywgraffiadur Cymreig Ar-lein 
drwy lwyfan technegol newydd erbyn 2019.    

5.3.9 Byddwn yn parhau i weithio gyda Wikimedia UK i ddatblygu a gwreiddio ymgysylltu digidol â’n cynnwys agored ar Wicipedia a llwyfannau 
trydydd parti eraill er mwyn cynyddu nifer y bobl sy'n gweld cynnwys y Llyfrgell i 250 miliwn erbyn 2021 a chyfrannu'n gyson at ddatblygu 
cynnwys yn Gymraeg ar Wicipedia. 

5.3.10 Byddwn yn parhau i gyfrannu at Gynllun Ymchwil Europeana’r UE ac yn monitro faint o ddefnydd a wneir o eitemau digidol y Llyfrgell ar 
Europeana. 

5.3.11 Bwriadwn fabwysiadu'r parth .Cymru ar gyfer gwefannau a reolir gan y Llyfrgell pan fydd adnoddau'n caniatáu. 
 
 
 

5.4      Bod yn Ganolog i Fywyd Diwylliannol y Genedl 

 
5.4.1 Byddwn yn gweithredu Strategaeth Ymgysylltu ac Estyn Allan newydd sy'n gysylltiedig â'r Rhaglen Gyfuno, a’i darparu mewn Ardaloedd 

Arloesi. Bydd ffocws penodol ar gefnogi gweithgareddau dwyieithog yn Sir Gâr ac yng Ngwynedd. Byddwn yn datblygu’r rhaglenni 
Campwaith Mewn Ysgol hynod lwyddiannus, sy’n mynd â’n trysorau i mewn i’r ystafell ddosbarth.  Byddwn yn cynyddu lefel ein cyfraniad i 
weithgareddau’r Rhaglen Gyfuno o 20% erbyn 2021. 

5.4.2 Byddwn yn darparu ystod ddeinamig a chyffrous o arddangosfeydd a digwyddiadau dwyieithog sy’n gwneud y defnydd gorau o’n mannau 
cyhoeddus ysblennydd, annog ymwelwyr newydd a dangos ein casgliadau mwyaf amrywiol, diddorol a phwysicaf. 

5.4.3 Byddwn yn gweithio’n gyson â Cadw, Amgueddfa Cymru, CBHC a’r Undebau Llafur i sefydlu partneriaeth strategol Cymru Hanesyddol erbyn 
mis Gorffennaf 2017 ac yn parhau i ddatblygu ffyrdd arloesol o gryfhau ein darpariaeth o wasanaethau diwylliannol a threftadaeth, o 
ddatblygu sgiliau yn y sector a gwneud y sector yn fwy gwydn i’r cwtogi parhaus ar arian cyhoeddus. 

5.4.4 Byddwn yn sefydlu canolfan ddiwylliannol newydd mewn partneriaeth â Chyngor Sir Benfro yn Llyfrgell Hwlffordd erbyn 2018 gan arddangos 
eitemau o'r casgliadau cenedlaethol, a datblygu rhaglen o ddigwyddiadau cysylltiedig. 

5.4.5 Rydym am barhau i ehangu ein strategaethau marchnata ac ymgysylltu â defnyddwyr, gan gefnogi Blwyddyn y Chwedlau yn 2017 a Blwyddyn 
y Môr yn 2018. Byddwn yn ceisio cynyddu nifer y bobl sy’n ymweld â’r Llyfrgell a chymryd rhan mewn gweithgareddau a drefnir gennym o 
15% erbyn 2021. 

5.4.6 Byddwn yn sefydlu’r Archif Ddarlledu Genedlaethol erbyn 2021, os bydd cyllid yn cael ei sicrhau, gan weithio mewn partneriaeth gyda BBC 
Cymru a darlledwyr eraill.  Bydd mynediad digidol i archif ddarlledu gyfan BBC Cymru ar gael mewn pedair canolfan ddigidol yn Aberystwyth, 
Wrecsam, Caerfyrddin a Chaerdydd. 
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5.4.7 Byddwn yn parhau i gefnogi’r gwaith o ddarparu’r fanyleb ddiwygiedig ar gyfer Bagloriaeth Cymru drwy weithio mewn partneriaeth a 
Chydbwyllgor Addysg Cymru. 

5.4.8 Byddwn yn parhau i gefnogi’r bartneriaeth strategol ag Amgueddfa Cymru a CBHC i ddarparu Gwasanaeth Casgliad y Werin Cymru gan 
hyrwyddo hybiau digidol cymunedol a hyfforddiant sgiliau. 

5.4.9 Byddwn yn parhau i roi cefnogaeth strategol i Raglen Cymru’n Cofio 1914-1918 i gofio’r Rhyfel Byd Cyntaf drwy arddangosfeydd, 
gweithgareddau, datblygu adnoddau addysgol digidol, yr ap Cymru yn y Rhyfel, yr adnoddau digidol a ddarperir gan y wefan Cymru1914.org 
a Phapurau Newydd Cymru Ar-lein. 

5.4.10 Byddwn yn cyfrannu at Strategaeth Ryngwladol Llywodraeth Cymru, yn enwedig y berthynas ddiwylliannol gyda Tsieina a Siapan, dros y 
pedair blynedd nesaf.  

5.4.11 Byddwn yn cymryd rhan yn y rhaglen a arweinir gan Sgiliau Creadigol a Diwylliannol a Llywodraeth Cymru i gefnogi pobl ifanc i ennill sgiliau 
yn y gweithle yn y sector treftadaeth drwy grant Sgiliau’r Dyfodol Cronfa Dreftadaeth y Loteri, os bydd cyllid yn cael ei sicrhau. 

 

 

5.5      Sicrhau Gwydnwch Hirdymor 
 

5.5.1 Byddwn yn gweithredu strategaeth cynhyrchu incwm hirdymor yn 2017 i geisio cynyddu ein hincwm masnachol, grantiau a'n rhoddion i godi 
miliwn o bunnau pob blwyddyn erbyn 2021. Cyfyngir ar ein gallu i gynllunio’n hyderus ar gyfer y pedair blynedd gan y ffaith na allwn ond cario 
2% o arian drosodd sy’n atal y Llyfrgell rhag cronni arian cyhoeddus i helpu i reoli’r risgiau ariannol a hefyd gan y dyraniad Cymorth Grant 
blynyddol gan Lywodraeth Cymru.   

5.5.2 Byddwn yn cwblhau rhaglen o welliannau cyfalaf sylweddol wedi'i hariannu gan Lywodraeth Cymru er mwyn mynd i’r afael â materion 
adeiladol sylweddol erbyn 2020, yn cynyddu'r capasiti i storio casgliadau a gwella profiad yr ymwelydd, gan arwain at Gynllun Rheoli Asedau 
hirdymor erbyn 2020. Byddwn yn parhau i fonitro ystâd y Llyfrgell ac yn eu rheoli’n gynaliadwy lle caniateir adnoddau, ac anelwn at ostwng 
ein hallyriadau carbon o ganlyniad i adeiladau a thrafnidiaeth o 10% dros gyfnod o bum mlynedd. 

5.5.3 Yn 2017 byddwn yn cwblhau adolygiad o’r seilwaith TGCh i gryfhau effeithiolrwydd a gwydnwch systemau’r Llyfrgell. 
5.5.4 Byddwn yn parhau i gyflawni ein cyfrifoldebau o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010, yn bennaf drwy weithredu Cynllun Cydraddoldeb Sengl.  

Byddwn yn sicrhau bod ein polisïau a’n gwasanaethau’n rhoi cyfleoedd cyfartal i bawb. 
5.5.5 Byddwn yn gweithio gyda phartneriaid Cymru Hanesyddol i ddatblygu ein gwasanaethau e-fasnach er mwyn gwella’r cynnig a datblygu system 

daliadau electronig dwyieithog effeithiol. 
5.5.6 Byddwn yn datblygu Cynllun Strategol Datblygu’r Gweithlu erbyn 2018 ar gyfer y tymor canolig i dymor hir, drwy weithio â’n Hundebau Llafur. 
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6. Sut Byddem yn Mesur Llwyddiant? 
 
Bydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru erbyn Mawrth 2021: 

• wedi cynyddu defnydd ac ymwybyddiaeth pobl o'i chasgliadau, gwasanaethau a gweithgareddau ar draws Cymru a thu hwnt;  
• wedi parhau i lwyddo i ddarparu ei dyletswyddau statudol fel Llyfrgell Adnau Cyfreithiol o dan ei Siarter ac wedi cyflawni ei blaenoriaethau 

strategol yn unol â Llythyr Cylch Gorchwyl Llywodraeth Cymru; 
• wedi gweithredu trefniadau llywodraethiant a strategaethau blaengynllunio ariannol fel y gall wynebu’r cyd-destun ariannol ansicr ar gyfer 

cyrff cyhoeddus yn fwy gwydn; 
• wedi sicrhau bod staff y Llyfrgell yn gweithio mewn strwythur sefydliadol sy'n cefnogi datblygu sgiliau a hyrwyddo cydweithrediad a gweithio 

hyblyg; 
• wedi cryfhau ei phartneriaethau strategol yn y sector diwylliant a threftadaeth yng Nghymru a thu hwnt. Drwy wneud hyn, bydd yn ehangu ei 

chyrhaeddiad yn ddigidol a ffisegol, gan ddarparu gwasanaethau lle gall pobl eu derbyn yn y ffordd sydd hawsaf iddynt;  
• wedi cyfrannu'n llawn at fywyd diwylliannol y genedl, gan weithredu ar draws Cymru, a chanolbwyntio ar ardaloedd lle cyfyngir mynediad at 

weithgareddau diwylliannol a chefnogi gwasanaethau yn Gymraeg; 
• wedi ehangu ei rôl arweiniol gyda rheoli, gwarchod a darparu gwybodaeth ddigidol yng Nghymru, gan gynnig ei harbenigedd i sefydliadau 

eraill lle bo adnoddau'n caniatáu;  
• yn parhau i fod yn sefydliad cenedlaethol dwyieithog unigryw a gwerthfawr, gan wasanaethu anghenion pobl Cymru.  
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Atodiad 1: Cymorth Grant gan Lywodraeth Cymru 2014-2018 
 
 2014-15 2015-16 2016-17 2017-2018* 
 
Grant Gros  

 
10,341 

 
10,141 

 
9,681 

 
10,285 

     
Llai Incwm (420) 

 
(420) 
 

(420) (700) 

Cyfanswm Costau Rhedeg 9,921 9,721 9,261 9,585 
     
     
Grant Cyfalaf 550 550 550 250 
Ad-daliad Buddsoddi i Arbed   (25) (25) 
 

Grant Cyfalaf Mawr 
 
Prosiect Mewnlenwi’r Clos 
 

 
375 
 
3,300 
 

 
 
- 
200 

 
- 
 
- 

 
7, 750 
 
- 

 
Grant Prynu Casgliadau 
Grant Datblygiadau Digidol 
 

 
305 

 
305 

 
200 
105 

 
200 
105 

Cyfanswm Cyfalaf 4,530 1,055 830 17,865 
     
Cyfanswm 14,451 10,276 10,091 19,115 

 
 
*NB Mae Adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru 2016 yn cynnwys argymhelliad i’r Llyfrgell i gymryd camau gweithredol ar gyfer blaengynllunio 
ariannol. Mae'r Cynllun Gweithredu hwn, felly, yn gwneud rhagdybiaeth cynllunio ariannol ar gyfer gweithgareddau yn seiliedig ar y llinell sylfaen ar 
gyfer 2017-2018. 
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Atodiad 2: Cynllun Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 
 
Datganiad ar amcanion Llesiant Llyfrgell Genedlaethol Cymru 
 
Sut bydd amcanion y Llyfrgell yn cyfrannu at nodau Llesiant 
Mae’r Llyfrgell wedi adrodd i’r Bwrdd Ymddiriedolwyr ar y cysylltiad rhwng y nodau Llesiant a’i amcanion corfforaethol, ac mae’r adroddiad yma wedi 
ei gyhoeddi ar wefan y Llyfrgell. Mae’r amcanion corfforaethol wedi eu gosod fel rhan o strategaeth newydd y Llyfrgell oedd yn cynnwys ymgynghori 
gyda rhanddeiliaid. Mae cynlluniau gweithredu’r Llyfrgell yn cael eu datblygu er mwyn cyflawni’r amcanion corfforaethol ac yn cynnwys dangosyddion 
perfformiad i fesur cyflawniad y targedau. 
 
Sut mae’r amcanion wedi eu gosod yn unol ag egwyddor datblygiad cynaliadwy 
Mae’r Llyfrgell yn elusen a’i phrif “amcan”, fel y nodir yn Siarter Atodol 2006, yw: 
Casglu, diogelu a rhoi mynediad at bob math a ffurf ar wybodaeth gofnodedig, yn enwedig mewn perthynas â Chymru a Chenedl y Cymry a phobloedd 
Celtaidd eraill, er budd y cyhoedd, gan gynnwys y rhai sy’n ymroi i ymchwil a dysg. 
 
Mae dyletswyddau’r Llyfrgell fel elusen - casglu, diogelu a rhoi mynediad i’w chasgliadau er budd y cyhoedd - wedi eu halinio yn glir gydag 
egwyddorion datblygu cynaliadwy o: 

• tymor hir - mae’r Llyfrgell yn bwriadu cadw treftadaeth ddogfennol y genedl am byth 
• atal - mae’r Llyfrgell yn buddsoddi adnoddau sylweddol yng nghadwraeth ei chasgliadau 
• cyfranogiad pobl – mae’r Llyfrgell yn ceisio cynyddu’r niferoedd sydd yn defnyddio’i chasgliadau yn ffisegol ac yn ddigidol 

Yn ogystal, mae cynlluniau strategol a gweithredu’r Llyfrgell yn sicrhau, wrth gyflawni ei dyletswyddau elusennol, bod: 
• integreiddio nodau ac amcanion llesiant trwy’r dangosyddion perfformiad 
• cydweithio parhaus  gyda chyrff eraill i gyflwyno gwasanaeth, prosiectau, digwyddiadau a phartneriaethau 

Sut bydd y Llyfrgell yn llywodraethu ei hun i gwrdd â’i amcanion llesiant; 
Mae gan y Llyfrgell strwythurau llywodraethiant da, gyda Bwrdd o 15 o Ymddiriedolwyr sydd yn eu tro yn cael eu cefnogi gan sustem o bwyllgorau o 
aelodau’r bwrdd. Mae Tîm Gweithredol y Llyfrgell yn gyfrifol am adrodd i’r Bwrdd a’i bwyllgorau ar ei pherfformiad. 
 
Sut bydd y Llyfrgell yn adolygu’r camau mae’n eu cymryd i gwrdd ag amcanion llesiant 
Mae amcanion corfforaethol y Llyfrgell yn cael eu cefnogi gan sustem gynhwysfawr o ddangosyddion perfformiad. Mae'r rhain yn cael eu hadrodd i’r 
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Bwrdd ac i Lywodraeth Cymru. 
 
Sut bydd y Llyfrgell yn sicrhau bod adnoddau, gan gynnwys rhai ariannol, yn cael eu dyrannu’n flynyddol at bwrpas cwrdd â’r amcanion 
Mae’r Llyfrgell yn ceisio gwneud y gorau o’r gofod cynllunio i sicrhau ei bod yn medru alinio ei hadnoddau gyda’u hamcanion corfforaethol yn y tymor 
hir. Mae’r cynllun gweithredu’n cael ei gyhoeddi’n flynyddol ac mae hwn yn alinio adnoddau cyllidebol gyda chyflawniad mesurau perfformiad. Mae 
adnoddau ariannol cyhoeddus ac elusennol y Llyfrgell yn cael eu cynllunio yn unol â’r polisi cronfeydd wrth gefn a nodir yn y cyfrifon blynyddol. 
 
Pryd mae pob corff cyhoeddus yn disgwyl cwrdd â’i amcanion llesiant 
Mae gweithgareddau’r Llyfrgell yn parhau ac felly nid oes dyddiad gorffen terfynol ar gyfer cyflawni ei chylch gorchwyl elusennol. Mae’n casglu 
deunydd newydd yn barhaus trwy Adnau Cyfreithiol, rhoddion a phwrcasiadau ac mae’n cynllunio i ehangu cyflwyno gwasanaethau digidol. 
 
 
Daeth Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 i rym ar 1 Ebrill 2016. Mae’r Ddeddf yn gofyn i gyrff cyhoeddus weithio tuag at set o 
nodau llesiant ar y cyd i ddarparu gwelliannau i bobl a chymunedau yng Nghymru. 
 

 

Cymru 
lewyrchus 

 

 

Cymru gydnerth 

 

Cymru iachach 

 

Cymru sy’n fwy 
cyfartal 

 

Cymru o 
gymunedau 

cydlynus 

 

Cymru â diwylliant 
bywiog lle mae’r 

Gymraeg yn ffynnu 

 

Cymru sy’n gyfrifol 
ar lefel byd-eang 

 
Ble mae’n amcanion corfforaethol yn alinio gyda’r nodau llesiant 
 

Ein blaenoriaethau corfforaethol ac amcanion llesiant 1 2 3 4 5 6 7 

5.1.1 Byddwn yn parhau i gasglu a chadw dros 20 miliwn o eitemau printiedig, cyfryngau electronig, deunyddiau archif, 
mapiau, celf, sain a delweddau symudol ac yn darparu mynediad effeithiol ac effeithlon i ddefnyddwyr yn y Llyfrgell 
ac ar y we.  

       

5.1.4 Trwy ein rhaglen ddigido, byddwn yn gweithio gyda phrifysgolion blaenllaw yng Nghymru a thu hwnt yn cefnogi 
prosiectau ymchwil dyniaethau digidol sy’n darparu ffyrdd newydd o ddehongli ein casgliadau ar gyfer ystod eang o 
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gynulleidfaoedd. Byddwn yn ceisio cynyddu ein gweithgareddau ymchwil o 15% erbyn 2021. 

5.1.5 Byddwn yn ehangu ein Rhaglen Gwirfoddoli drwy weithio â’r Cyngor Partneriaeth, gan ymgorffori llwyfan torfoli i 
gynnig mwy o gyfleoedd i wirfoddolwyr digidol.  Byddwn yn ceisio cynyddu nifer y gwirfoddolwyr a gefnogir yn ôl i’r 
gweithle ac addysg o 20% erbyn 2021. 

       

5.1.7 Byddwn yn parhau i wneud ein hadnoddau’n weladwy yn genedlaethol a byd eang trwy gyfrannu data i ffynonellau 
llyfryddol eraill fel OCLC WorldCat, SUNCAT, CERL a chynyddwyr data pwysig eraill yn ogystal ag ymchwilio cyfleodd i 
ddatblygu ffyrdd o fynediad trwy ddata sy’n gysylltiedig. 

       

5.2.3 Byddwn yn parhau i hyrwyddo ac annog defnyddio’r Gymraeg yn ein holl weithgareddau mewnol ac allanol ac yn 
cydymffurfio â’n dyletswyddau statudol i gyflawni Safonau’r Gymraeg a gytunwyd â Chomisiynydd y Gymraeg. 
Byddwn hefyd yn frwd ein cefnogaeth o ddatblygu gwasanaethau dwyieithog ar draws y sector cyhoeddus. 

       

5.2.6 Byddwn yn sicrhau bod ein gweithgareddau cadwraeth a gwarchodaeth yn unol ag arferion gorau rhyngwladol o ran 
darparu mynediad hirdymor i'n casgliadau, cynnal ein lefel bresennol o ran canran yr eitemau sydd mewn cyflwr 
sefydlog ac oriau cadwraeth. Byddwn yn parhau i ddarparu amodau amgylcheddol a chyfleusterau storio sy'n 
cydymffurfio â safonau rhyngwladol ac yn ymyrryd i atal cyflwr yr eitemau rhag dirywio lle bo angen. 

       

5.2.7 Byddwn yn mabwysiadu dull cynaliadwy o reoli ystâd y Llyfrgell gan wneud gwelliannau pan fydd adnoddau ar gael.        

5.2.9 Byddwn yn arwain ar ddatblygu a gweithredu Strategaeth Cadwedigaeth Ddigidol Genedlaethol erbyn 2019. Bydd y 
gwasanaeth yn galluogi’r warchodaeth, a mynediad i, asedau digidol sy’n cael eu creu a’u cadw gan sefydliadau 
Cymreig. 

       

5.3.2 Byddwn yn parhau i foderneiddio ein gwasanaethau digidol er mwyn hwyluso’r gwaith o ddarganfod, cael mynediad 
at a defnydd o’n casgliadau ar ein gwefan a thrwy adnoddau electronig yn ein hystafelloedd darllen a phwyntiau 
mynediad o bell. Byddwn yn ceisio dyblu nifer yr ymweliadau ar-lein blynyddol i 3 miliwn erbyn 2021 ac ennill sgôr 
boddhad defnyddwyr o 95%. 

       

5.3.4 Byddwn yn sicrhau bod ein rhaglen ddigido’n cynnwys ystod o gynnwys yn Gymraeg i gefnogi addysg ac adnoddau 
dysgu ynghyd ag amcan polisi Llywodraeth Cymru o gynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg i filiwn erbyn y flwyddyn 
2050. 

       

5.3.5 Byddwn yn sefydlu gwasanaeth digido ar gais effeithiol i ddefnyddwyr erbyn 2019 lle bydd materion hawlfraint yn 
caniatáu, gan adennill y gost o gynhyrchu'r copi. 

       

5.3.9 Byddwn yn parhau i weithio gyda Wikimedia UK i ddatblygu a gwreiddio ymgysylltu digidol â’n cynnwys agored ar        
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Wicipedia a llwyfannau trydydd parti eraill er mwyn cynyddu nifer y bobl sy'n gweld cynnwys y Llyfrgell i 250 miliwn 
erbyn 2021 a chyfrannu'n gyson at ddatblygu cynnwys yn Gymraeg ar Wicipedia. 

5.4.1 

 

Byddwn yn gweithredu Strategaeth Ymgysylltu ac Estyn Allan newydd sy'n gysylltiedig â'r Rhaglen Gyfuno, a’i 
darparu mewn Ardaloedd Arloesi. Byddwn yn datblygu’r rhaglenni Campwaith Mewn Ysgol hynod lwyddiannus, sy’n 
mynd â’n trysorau i mewn i’r ystafell ddosbarth.  Byddwn yn cynyddu lefel ein cyfraniad i weithgareddau’r Rhaglen 
Gyfuno o 20% erbyn 2021. 

       

5.4.2 Byddwn yn darparu ystod ddeinamig a chyffrous o arddangosfeydd a digwyddiadau dwyieithog sy’n gwneud y 
defnydd gorau o’n mannau cyhoeddus ysblennydd, annog ymwelwyr newydd a dangos ein casgliadau mwyaf 
amrywiol, diddorol a phwysicaf. 

       

5.4.5 Rydym am barhau i ehangu ein strategaethau marchnata ac ymgysylltu â defnyddwyr, gan gefnogi Blwyddyn y 
Chwedlau yn 2017 a Blwyddyn y Môr yn 2018. Byddwn yn ceisio cynyddu nifer y bobl sy’n ymweld â’r Llyfrgell a 
chymryd rhan mewn gweithgareddau a drefnir gennym o 15% erbyn 2021. 

       

5.4.7 Byddwn yn parhau i gefnogi’r gwaith o ddarparu’r fanyleb ddiwygiedig ar gyfer Bagloriaeth Cymru drwy weithio 
mewn partneriaeth a Chydbwyllgor Addysg Cymru. 

       

5.4.11 Byddwn yn cymryd rhan yn y rhaglen a arweinir gan Sgiliau Creadigol a Diwylliannol a Llywodraeth Cymru i gefnogi 
pobl ifanc i ennill sgiliau yn y gweithle yn y sector treftadaeth drwy grant Sgiliau’r Dyfodol Cronfa Dreftadaeth y 
Loteri, os bydd cyllid yn cael ei sicrhau. 

       

5.5.4 Byddwn yn parhau i gyflawni ein cyfrifoldebau o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010, yn bennaf drwy weithredu 
Cynllun Cydraddoldeb Sengl.  Byddwn yn sicrhau bod ein polisïau a’n gwasanaethau’n rhoi cyfleoedd cyfartal i 
bawb. 

       

 

Yn ôl y Ddeddf,  mae’n rhaid i’r Llyfrgell weithredu yn unol â’r “egwyddor datblygu gynaliadwy”. Golyga hyn fod yn rhaid i’r Llyfrgell ystyried, wrth 
wneud penderfyniad, yr effaith y bydd yn ei gael ar bobl fydd yn byw eu bywydau yng Nghymru yn y dyfodol. Rhaid i’r Llyfrgell ddangos ei bod wedi 
ystyried pum maes i ddangos ei bod yn cydymffurfio gyda’r egwyddor. Y rhain yw: 
 

• Tymor Hir - y pwysigrwydd o bwyso a mesur anghenion tymor byr gyda’r angen i ddiogelu’r gallu i fedru cwrdd ag anghenion tymor hir 
• Atal – sut i weithredu i osgoi i broblemau ddigwydd neu i ddwysau 
• Integreiddio - ystyried sut y gall yr amcanion llesiant effeithio ar y nodau llesiant, ar eu  hamcanion eraill, neu ar amcanion cyrff eraill 
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• Cydweithio - cydweithio gyda chyrff eraill neu unigolion 
• Cyfranogiad  - y pwysigrwydd o gynnwys pobl sydd â diddordeb mewn cyrraedd y nodau llesiant ac i sicrhau fod y bobl hynny yn adlewyrchu 

amrywedd yr ardal mae’r corff yn ei wasanaethu 

Mae’r Llyfrgell  mewn sefyllfa gref o’i gymharu â nifer o gyrff, gan fod ei amcanion elusennol a’i strategaeth wedi eu halinio yn dda gyda’r ddau faes 
cyntaf - “Tymor Hir” ac “Atal” - yn nhermau ei chyfrifoldebau i’w chasgliadau. Mi fydd “Integreiddio”, “Cydweithio” a “Chyfranogi” yn feysydd fydd yn 
cael cydnabyddiaeth yng nghynllun strategol y Llyfrgell. 
 
Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi sefydlu set o “Ddangosyddion Cenedlaethol”. Mae 46 dangosydd yn bodoli a rhain bydd yn cael eu defnyddio i 
fesur cynnydd tuag at gyflawni’r nodau. Dyma’r dangosyddion y gall y Llyfrgell gyfrannu atynt yn uniongyrchol ac anuniongyrchol: 
 

Dangosydd 
Cenedlaethol  

Disgrifiad Dangosydd Sut gall y Llyfrgell gyfrannu yn uniongyrchol ac anuniongyrchol 

3 Canran o oedolion sydd â llai na dau ymddygiad ffordd o 
fyw iach 

Trwy gynllun byw iach/iechyd corfforaethol y Llyfrgell 

4 Lefelau NO2 yn yr atmosffer Lleihau defnydd ynni a thrafnidiaeth trwy’r Cynllun Rheoli Carbon 
8 Canran o oedolion gyda chymwysterau ar wahanol lefelau 

o’r Fframwaith Cymwysterau Cenedlaethol 
Cynorthwyo gyda chyrhaeddiad addysgol trwy gynyddu’r defnydd o’r casgliadau trwy 
arddangosfeydd, digideiddio cynnwys a mynediad yn yr ystafelloedd darllen a 
phwyntiau presenoldeb eraill 

9 Gwerth Ychwanegol Crynswth (Gross Value Added) (GVA) 
fesul yr awr a weithir 

Ei gwneud yn haws i gael mynediad at y wybodaeth yn y casgliadau ac felly annog y 
gweithwyr i fod yn fwy cynhyrchiol 

11 Canran o fusnesau sydd yn arloesol weithredol Ei gwneud yn haws i gael mynediad at y gwybodaeth yn y casgliadau ac felly 
cynorthwyo busnesau i ddefnyddio’r casgliadau ar gyfer cynnyrch arloesol 

12 Capasiti (mewn MW) o ynni adnewyddadwy sydd wedi ei 
osod 

Cynhyrchu ar y safle fel rhan o’r Cynllun Rheoli Carbon 

13  Crynodiad o garbon a deunydd organig yn y pridd Trwy gompostio gwastraff o’r gerddi ar y safle 
14 Ôl troed ecolegol Cymru Trwy’r Cynllun Rheoli Carbon, effeithlonrwydd ynni a chompostio ar y safle 
15 Faint o wastraff a gynhyrchir fesul person sydd ddim yn cael 

ei ail gylchu 
Compostio ar y safle ac annog ail gylchu 

16  Canran o bobl mewn gwaith sydd ar gontractau parhaol 
(neu ar gontractau tymor byr ac sydd ddim yn chwilio am 
waith parhaol) ac sydd yn ennill mwy na 2/3 o gyflog 
canolrif y DU 

Mae cyflog canolrif y DU yn £517 yr wythnos. Mae 85% o weithlu’r Llyfrgell yn ennill 
mwy na 2/3 o hyn 
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17 Gwahaniaeth cyflog rhwng y rhywiau Mae awdit cyfartaledd cyflog y Llyfrgell yn dangos fod merched yn ennill ychydig yn 
fwy na dynion 

20 Canran o bobl sydd yn weddol neu yn hapus iawn yn eu 
swyddi 

Bydd canlyniadau boddhad y Llyfrgell yn effeithio ar y ffigwr yma 

21 Canran o bobl mewn gwaith Bydd y nifer a gyflogir gan y Llyfrgell yn effeithio ar y ffigwr yma 
22 Canran o bobl mewn gwaith, addysg a hyfforddiant (wedi ei 

fesur ar gyfer gwahanol grwpiau oedran) 
Bydd y nifer a gyflogir gan y Llyfrgell yn effeithio ar y ffigwr yma 

24 Canran o bobl sydd yn fodlon gyda’u gallu i gyrraedd/gael 
mynediad at y gwasanaethau a’r cyfleusterau sydd eu 
hangen arnynt 

Ei gwneud yn haws i gael mynediad at y gwybodaeth yn y casgliadau yn ffisegol a 
digidol 

26  Canran o bobl sydd yn hapus gyda’r ardal leol fel lle i fyw Mae’r Llyfrgell yn adnodd pwysig yn yr ardal leol ac yn cael ei defnyddio gan nifer 
fawr o bobl leol (ond mae ganddi bwysigrwydd traws Cymru) 

27 Canran o bobl sydd yn cytuno eu bod yn perthyn i’r ardal; 
fod pobl o gefndiroedd gwahanol yn dod ymlaen yn dda 
gyda'i gilydd; a bod pobl yn trin ei gilydd gyda pharch 

 Fel sefydliad sydd yn cadw Cof Cenedl, ac un o’r ychydig wir sefydliadau 
cenedlaethol, mae’r Llyfrgell mewn lle da i gyfrannu at hyn trwy Gymru gyfan 

28 Canran o bobl sydd yn gwirfoddoli Mae’r Llyfrgell yn rhedeg cynllun gwirfoddoli llwyddiannus a chydnabuwyd ei 
chyfraniad ym mis Tachwedd pan enillodd Wobr Gwirfoddoli ARA 

29 Sgôr iechyd meddwl gymedrig Trwy bolisïau gofal corfforaethol y Llyfrgell 
35 Canran o bobl sydd yn mynychu neu yn cymryd rhan mewn 

digwyddiadau celf, diwylliannol neu dreftadaeth  
Mae’r Llyfrgell yn ganolfan ar gyfer y math yma o weithgareddau ac mae rhaglen 
gyfredol o weithgareddau ar gael 

36 Canran o bobl sydd yn siarad Cymraeg yn ddyddiol ac sydd 
yn medru siarad mwy nac ychydig o eiriau yn unig 

Mae’r Llyfrgell yn un o’r ychydig sefydliadau ble mae pob gwasanaeth ar gael trwy 
gyfrwng y Gymraeg ac mae staff ac ymwelwyr yn cael eu hannog i ddefnyddio’r iaith 

37 Canran o bobl sydd yn medru siarad Cymraeg Mae staff y Llyfrgell yn cael eu cefnogi i ddatblygu sgiliau iaith Gymraeg ac mae’r 
llyfrgell yn enghreifftiol am ddatblygu’r iaith Gymraeg yn y gweithle 

38 Canran o bobl sydd yn cymryd rhan mewn gweithgareddau 
chwaraeon dair neu mwy o weithiau’r wythnos 

Mae’r llyfrgell yn darparu cyfleusterau newid ac oriau gweithio hyblyg i alluogi staff i 
gymryd mantais o chwaraeon 

39  Canran o amgueddfeuydd ac archifdai sydd â chasgliadau 
archifol/treftadaeth sydd yn cwrdd â safonau achrededig y 
DU 

Mae’r Llyfrgell yn archif wedi ei achredu 

40 Canran o asedau amgylchedd hanesyddol sydd mewn 
cyflwr sefydlog neu rai sy’n gwella 

Mae'r Llyfrgell yn gofalu am ei chasgliadau ac mae cadwraeth yn un o’i amcanion 
elusennol 

41 Allyriadau nwyon tŷ gwydr yng Nghymru Cynllun Rheoli Carbon 
42 Allyriadau nwyon tŷ gwydr sy’n cael eu priodoli i’r defnydd 

o’r nwyddau a’r gwasanaethau  byd-eang yng Nghymru 
Mae effaith amgylcheddol yn cael ei adnabod yn y polisi caffael 
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Atodiad 3: Cyfrifoldebau’r Llyfrgell o dan ei Siarter Frenhinol a Dyletswyddau Statudol 
 
Sefydlwyd Llyfrgell Genedlaethol Cymru drwy Siarter Frenhinol ym 1907, ar yr un pryd ag Amgueddfa Genedlaethol Cymru. Rhoddwyd y Siarter Atodol 
ddiweddaraf yn 2006, i addasu’r cyfansoddiad a’r llywodraethiant er mwyn adlewyrchu’r ffaith bod llywodraeth wedi'i datganoli o San Steffan i Gymru. Ei 
phwrpas sylfaenol a’i phrif ‘amcan’ (fel y mae Siarter Atodol 2006 yn ei nodi) yw: ‘casglu, gwarchod a rhoi mynediad at bob math o wybodaeth gofnodedig, yn 
enwedig am Gymru a phobl Cymru a phobl Geltaidd eraill, er budd y cyhoedd, gan gynnwys y rhai sy'n ymroi i ymchwil a dysg’.  

Mae’r Llyfrgell hefyd yn Elusen Gofrestredig (Rhif 525775) a Chorff a Noddir gan Lywodraeth Cymru (WGSB). Mae felly’n gweithredu fel: (a) Sefydliad Siarter 
Frenhinol ac Elusen Gofrestredig a (b) Corff a Noddir gan Lywodraeth Cymru, ac yn cyflawni ei rôl a’i rhwymedigaethau drwy gydbwyso’r ‘amcanion’ yn ei Siarter 
a’i statws Elusennol a’i hymrwymiad i ddarparu budd hirdymor i’r cyhoedd yn unol ag egwyddorion Corff a Noddir gan Lywodraeth Cymru a’r telerau ac amodau 
a osodir allan yn ei Dogfen Fframwaith. Mae Bwrdd anweithredol yn cynnwys pymtheg o Ymddiriedolwyr yn gyfrifol am lywodraethiant a strategaeth. Y Prif 
Weithredwr a'r Llyfrgellydd sy’n gyfrifol am y gwaith rheoli a gweithredol beunyddiol, wedi ei cefnogi gan Dîm Gweithredol.  

Y Llyfrgell Genedlaethol yw llyfrgell ac archif bwysicaf Cymru.  Mae’n adnodd gwybodaeth anferthol ar gyfer pob pwnc ac yn drysordy o ddiwylliant cofnodedig 
Cymru.  Mae iddi hefyd ddau ddimensiwn – adeilad Art Deco helaeth a godidog yn Aberystwyth sy'n ystorfa ar gyfer y casgliadau printiedig, gweledol, clyweledol a 
llawysgrifol, a llyfrgell ac oriel ddigidol sydd ar gael ar-lein.   
 
Calon y Llyfrgell yw ei chasgliadau cyfoethog ac amrywiol, rhai ohonynt wedi eu ‘harysgrifio’ ar gofrestr Cof y Byd UNESCO:  
 

• Gweithiau printiedig: llyfrau, cyfnodolion, papurau newydd a deunyddiau printiedig eraill, dros 6m o gyfrolau i gyd.  Fel llyfrgell ‘adnau cyfreithiol’ (un o 
ddim ond chwech yn y DU ac Iwerddon), mae’r Llyfrgell yn casglu cyfran uchel o’r holl gyhoeddiadau printiedig yn y DU ac Iwerddon, rhai ohonynt bellach 
mewn fformatau electronig. 

• Llawysgrifau: 30,000 o eitemau, yr hynaf yn dyddio’n ôl i 113 AD ac yn cynnwys llenyddiaeth gynharaf Cymru a thestunau Prydeinig ac Ewropeaidd cynnar. 
• Archifau: 15km o silffoedd, 2,500 o gasgliadau, gan gynnwys Archif Wleidyddol Cymru, cofnodion ystâd, cofnodion Llys y Sesiwn Fawr a’r Eglwys yng 

Nghymru, pob ewyllys a brofwyd yn esgobaethau Cymru cyn 1858, papurau llenyddol cyfoes ac archifau sefydliadau a busnesau o Gymru. 
• Mapiau: dros 1.5m o eitemau a miloedd o atlasau. 
• Lluniau: 50,000 o weithiau’n cofnodi Cymru, yn bennaf drwy dirluniau a phortreadau. 
• Ffotograffau: 950,000 o brintiau, negatifau a sleidiau 
• Microluniau/ffilmiau: e.e. o bapurau newydd, archifau a ffynonellau hanes teulu. 
• Delweddau symudol a sain: 7m troedfedd o ffilm, 300,000 awr o fideo, 250,000 awr o recordiadau sain, 200,000 eitem o Archif ITV Wales a miloedd o 

recordiau a thapiau. 
• Deunydd electronig: miliynau o eitemau digidol gan gynnwys disgiau CD-ROM, e-lyfrau, e-gylchgronau, gwefannau, archifau electronig ac eitemau wedi eu 

digido. 
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Disgrifir cyfrifoldebau a gweithgareddau’r Llyfrgell orau fel pum ‘swyddogaeth graidd’, gyda sawl agwedd i bob un: 

• Casglu 
• Gwarchod 
• Rhoi mynediad a gwybodaeth 
• Cyhoeddusrwydd a dehongli 
• Cydweithrediad proffesiynol (yn enwedig gyda llyfrgelloedd ac archifau ledled Cymru, Amgueddfa Genedlaethol Cymru a CBHC)  

 
1. Casglu: 
 
Casglu deunyddiau drwy adnau cyfreithiol, prynu, rhoddion, cymynroddion, cyfnewid ac adnau, yn unol â pholisïau datblygu casgliadau cytunedig. Cyflawnir y 
swyddogaeth hon drwy: 

• hel casgliad mor gyflawn â phosib, ym mhob cyfrwng, o ddeunydd cyhoeddedig yn ymwneud â Chymru (a gwledydd Celtaidd eraill i raddau llai), gan 
gynnwys cyhoeddiadau printiedig ac electronig a delweddau symudol / sain; 

• cadw (yn bennaf drwy adnau cyfreithiol a phrynu) y casgliad mwyaf cynhwysfawr yng Nghymru o ddeunydd printiedig a gyhoeddwyd yn y DU ac Iwerddon, 
a deunydd ymchwil o wledydd eraill; 

• datblygu casgliadau o ddeunyddiau heb eu cyhoeddi’n ymwneud â, neu sy’n deillio o Gymru, gan gynnwys archifau a gwaith artistig; 
• cofnodi derbynion, prosesu, catalogio a storio deunyddiau sy’n cael eu caffael, yn y ffordd fwyaf effeithiol. 

 
2. Gwarchod: 
 
Gwarchod a gofalu am y casgliadau.  Cyflawnir y swyddogaeth hon drwy: 

• sicrhau bod yr amodau amgylcheddol, storio a thrin deunyddiau’n briodol i'w gwarchodaeth barhaus; 
• ymyrryd i warchod deunyddiau’n weithredol i'w hatal rhag dirywio neu i drwsio difrod; 
• trosglwyddo gwybodaeth, lle bo angen, i fformatau gwarchod mwy addas. 

 
3. Rhoi mynediad a gwybodaeth: 
 
Rhoi mynediad addas / effeithiol i’r cyhoedd i adeilad y Llyfrgell, casgliadau a gwasanaethau, ac i wybodaeth amdanynt. Cyflawnir y swyddogaeth hon drwy: 

• monitro a dadansoddi anghenion defnyddwyr; 
• rhoi mynediad i’r mannau cyhoeddus, y casgliadau a’r cyfleusterau yn yr adeilad; 
• trefnu mynediad at eitemau o’r casgliadau a gwasanaethau gwybodaeth i ddefnyddwyr ar y safle, a thrwy gyfathrebu ar-lein ar gyfer defnyddwyr o bell; 
• darparu mynediad hawdd at gatalogiau o gasgliadau’r Llyfrgell, yr adnoddau electronig a’r fformatau digidol amgen sydd ar gael. 
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4. Cyhoeddusrwydd a dehongli: 
 
Codi ymwybyddiaeth o waith a chasgliadau’r Llyfrgell a lledaenu gwybodaeth amdanynt.  Cyflawnir y swyddogaeth hon drwy: 

• ddeunydd ar wefan y Llyfrgell; 
• taflenni a deunyddiau cyhoeddusrwydd mewn fformatau papur ac ar-lein; 
• arddangosfeydd a gweithgareddau addysgiadol / cymunedol sy’n seiliedig ar y casgliadau, yn y Llyfrgell ac mewn adeiladau eraill ar draws Cymru; 
• digwyddiadau, darlithoedd a seminarau. 

 
5. Cydweithrediad proffesiynol:  
 
Cydweithredu gyda, ac weithiau arwain, grwpiau proffesiynol cysylltiedig ar draws a thu allan i Gymru. Cyflawnir y swyddogaeth hon drwy: 

• fod yn ganolbwynt ar gyfer cyrff llyfrgell ac archif yng Nghymru; 
• gweithio gyda chyrff yng Nghymru a thu hwnt i ddatblygu prosiectau a phartneriaethau yn y sectorau treftadaeth, diwylliant a gwybodaeth yn gyffredinol, 

ac i ddatblygu arferion proffesiynol. 
 
Swyddogaethau ategol: 
 
Cefnogir y swyddogaethau craidd gan swyddogaethau rheoli a busnes hanfodol sy’n cynnwys: rheoli a datblygu staff; rheoli a bod yn atebol am adnoddau ariannol 
a chynhyrchu incwm; a chynnal a chadw a datblygu'r seilwaith TGCh ynghyd ag adeilad a chyfleusterau'r Llyfrgell.  
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